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جلسه اول

من چه دارم که به او بدهم

خوش آمد گویی : ۳دقیقه     	
با نوجوانان ، گرم و صمیمی همراه با لبخند روبرو شوید. اگر شخص جدیدی بعنوان نو ایمان یا مهمان برای اولین بار در 
این جمع حضور داشت، خوشامد مخصوص در نظر گرفته شود. بطور مثال شخص جدید را به نام در جمع معرفی کنید 
و از نوجوانان نیز بخواهید تا خود را یک به یک معرفی کنند و یک نکته قابل توجه و جالب در مورد خودشان با سایرین 

در میان بگذارند. 

پرستش: ۸ -۱۰  دقیقه 	
در این بخش با پرستش به صورت یوتیوب و یا در صورت امکان پرستش الیو نوجوانان را تشویق کنید که با شکرگزاری و 

پرستش جلسه را آغاز کرده و با انتظار و اشتیاق از کالم خدا بشنوند.

ای جان من خداوند را متبارک خوان

دستانم را نزدت برافرازم

از یکدیگر می شنویم : ۱۰ دقیقه 	
با طرح چند سوال از نوجوانان  آنها را برای تعلیم آماده کنید، از آنها بخواهید به سواالت زیر جواب بدهند. بهتر است 

که همه در پاسخ به سواالت مشارکت داشته باشند. 

در زندگی شما بعد از ایمان به مسیح چه اتفاق منحصربه  فردی افتاده؟. 	

خبر خوش به نظر شما چگونه خبری هست؟. 	

چرا باید دوستانمان را در آنچه ما داریم، سهیم کنیم؟. 	

جهت اطالع مربی: به یاد داشته باشیم که جوی را در جلسه ایجاد کنیم تا نوجوانان بتوانند به راحتی صحبت کنند،و 
حتی کسانی که صحبت نمی کنند را تشویق کنیم تا در این بحث و گفتگو شرکت کنند تا صدای آنها هم شنیده شود  برای 

مثال: ) اسم یکی از نوجوانان که صحبت نمی کند را ببرید و از او بخواهید تا در این مورد نظرش را بیان کن( تا در این 

مشارکت فعالیت داشته باشد.

تعلیم : ۲۰ دقیقه 	
ما به عنوان یک شخص مسیحی باید کارهای منحصربه  فرد عیسی مسیح را بشناسیم و بدانیم که تفاوت ایمان ما و 

تفاوت خدای ما با خدایان ادیان در چه هست. بچه ها بعضی وقت ها بعضی از دوستای ما که دنبال حقیقت هستند،              

سوال هایی را از ما میپرسن در مورد اینکه:  خدا که یکی هست پس تو چرا مسیحی شدی؟ اما متاسفانه جواب هایی که 

می شنوند برای آنها کافی نیست و برای آنها شبیه ادیان دیگر هست و تفاوتی را متوجه نمیشوند، مثاًل در جوابشان 

میگوییم: که بله عیسای مسیح در زندگی من معجزه کرده و من از درد دائمی سرم شفا پیدا کردم، 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3UT2DiVQj5I
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KfFh_Dzw_RM


یا اینکه من دچار افسردگی بودم و همیشه ناراحت بودم ولی از وقتی به عیسای مسیح ایمان آوردم عیسی مسیح من را 

شفا داده و یا من آدم خشمگینی بودم و از وقتی مسیحی شدم خدا این خشم را از من برداشته. هللویاه جالل بر خداوند 

که عمل میکند اما آیا این شفا منحصرًا کاری هست که فقط در زندگی افراد مسیحی انجام میشود ؟ جواب را میتوانیم 

در انجیل متی فصل ۵ آیه ۴۵ پیدا کنیم، کالم خدا میگوید؛ زیرا او )خداوند( آفتاب خود را بر بدان و نیکان می تاباند و 

باران خود را بر پارسایان و بدکاران می باراند. جواب هایی که در این دسته قرار میگیرند، جزو اتفاقات منحصربه فردی 

که فقط در زندگی یک ایماندار مسیحی هست، نیستند و خیلی وقتها با این قبیل جواب ها باعث ناراحتی و عصبانیت 

دوستان غیر مسیحی خودمان میشویم .چون آنها میگویند این اتفاقات در زندگی غیر مسیحی ها هم هست پس چرا 

شما میگویید تنها راه نجات در مسیح هست .شما به دین ما و پیامبر ما و خود ما توهین بزرگی می کنید یعنی ما همه 

به جهنم  میرویم و فقط شما مسیحی ها هستین که طریق درست رو پیدا کردید؟ حاال اگر شما می گفتید عیسی مسیح 

یکی از راه هاست، به قول فیلم مارمولک که میگفت به اندازه آدمهای روی زمین راه هست برای رسیدن به خدا، ما هیچ 

مشکلی نداشتیم با شما و همه چیز محترمانه حل میشد ولی اینکه شما میگویید مسیح تنها راه میباشد ، این غیرقابل 

قبوله. 

اما جواب درست چیست؟ ما باید از برکات منحصربه فرد زندگی یک شخص مسیحی به دوستانمان بگوییم، اینکه چه 

برکتی در زندگی من هست اما در زندگی غیر مسیحی ها وجود ندارد. یا به عبارتی من چه دارم که به او بدهم

پنج برکت مهم در زندگی اشخاص مسیحی وجود دارد که در دیگر ادیان نیست.
برکت اول، بخشش گناهان است؛ در انجیل داستان های مختلفی می بینیم که مسیح به افراد میگوید گناهان تو . ۱

بخشیده شد ولی نمی بینیم که هیچ پیامبر یا امامی همچین حرفی زده باشد و فقط مسیح است که ادعا میکند من 
گناهان تو را می بخشم. همچین چیزی در هیچ مکتبی وجود ندارد ، چون فقط عیسای مسیح کاماًل بی گناه بوده و 
فقط او برای نجات انسان های گناهکار روی صلیب کفاره شده و جریمه انسان های گناهکار را پرداخته و راه آمرزش 
گناه را برای ما باز و آماده کرده است. در اول یوحنا فصل 	 آیه ۷ میخوانیم؛ خون پسر او ما را از هر گناه پاک می سازد 
و داوود میگوید خوشا به حال او که گناهانش بخشیده شده باشد و این وعده عیسای مسیح است که گناهان شما را 

هرگز به یاد نمی آورم.

برکت دوم که من دارم و دوستانم نه ، این هست که روح القدس در قلب های ما ساکن میشود ، قلب ما مسکن . ۲
حضور خدا است و بین ما و خدا یک ارتباط دو طرفه برقرار میشود، برای همین هست که عیسی مسیح در یوحنا 
۵	: ۵	 میگوید: دیگر شما را بنده نمی خوانم زیرا بنده از کارهای ارباب خود آگاهی ندارد بلکه شما را دوست خود 

می خوانم.

  روح القدس در قلب ما تایید می کند که ما وارد یک رابطه جدید با خدا شدیم و ما متعلق به خدا هستیم ودر این باره 

یوحنا میگوید : از این رو می دانیم که ما در وی هستیم و او در ما ، که از روح خودش به ما داده است.

 آیا کسی هست در ادیان دیگر که ادعا کرده باشد، روح خدا در او ساکن شده و میتواند روح خدا را به ما ببخشد تا در 

ما هم ساکن بشود؟ اگر از روحانیون ادیان دیگر بپرسیم میگویند ما کجا و روح پاک خدا کجا !! مگه ما جزو معصومین 

هستیم که روح خدا در ما ساکن شود ؟ ولی انجیل میگوید آن که به مسیح وصل میشود، سکونت روح القدوس از آن 

او هست و این امر چقدر عالیست که خدا با روح قدوسش در قلب های ما مسیحیان ساکن شود و فاصله ها از میان 

ما و خدا برداشته شده و بتوانیم رابطه بسیار صمیمانه توسط روح قدوسش با او برقرار کنیم.

اما به همه . ۳ مسیح  به ما مقام فرزندخواندگی بخشیده؛ کالم خدا درانجیل یوحنا 	:		 میگوید:  برکت سوم: 
ی کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا باشند و در اول یوحنا فصل 	 آیه 	 



نیز هستیم! تا فرزندان خدا خوانده شویم! و چنین  ارزانی داشت  به ما  ببینید پدر چه محبتی  میخوانیم: 

همچنین پولس در رومیان فصل ۸ آیه ۱۵ میگوید؛ چرا که شما روح بندگی را نیافته اید که باز ترسان باشید، بلکه روح 

پسر خواندگی را یافته اید که به واسطه آن ندا در می دهیم: »َاّبا، پدر.«

 و مطمئناً پدر آسمانی در جواب به ما میگوید ای فرزند، پسرم، دخترم من تو را حمایت می کنم، به تو توجه دارم و برای 

تو تدارک می بینم؛ تو تنها و یتیم نیستی و تنها کسی که این حق را به ما میدهد که خدا را پدر خطاب کنیم مسیح بوده و در 

هیچ مذهب دیگری اینطور نیست. درسایر مذاهب خدا خالق هست و غیر قابل دسترس ما بارها این را از نمایندگان ادیان 

شنیدیم که میگویند، خد از ما دور هست و ما قادر به شناخت او نیستیم، همینطور هیچکس را در ادیان نمی بینیم که ادعا 

کرده باشد خدا پدر من است ولی ما چنین افتخاری داریم که در مسیح ، خدا را پدرخود بدانیم و مطمئن باشیم که او هم 

ما را پسر و دختر خودش میداند؛ ادیان پسر خدا بودن عیسای مسیح را هم کفرآمیز میدانند چه رسد به ما!!!!. ولی عیسی 

نه تنها ذاتا پسر خداست بلکه به ما این افتخار را داده که بتوانیم فرزند خدا شناخته بشویم و این چه افتخار بزرگی هست.

برکت چهارم: معجزه تولد تازه است. کالم خدا در دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۷	 میگوید: پس اگر کسی در مسیح . 	
باشد خلقتی تازه است چیزهای کهنه درگذشت هان همه چیز تازه شده است و مسیح در انجیل یوحنا فصل ۰	 آیه  ۰	 
میگوید من آمده ام تا ایشان حیات داشته باشند. چه کسی غیر از شخصی که پیروعیسای مسیح هست میتواند چنین 
چیزی بگوید؟ تنها کسی که میتواند انسان را از درون عوض کند عیسای مسیح است! شریعت هرچقدر هم که خوب 

باشد قدرت تبدیل و معجزه تولد تازه را در انسانها نمیتواند ایجاد کند چون طبیعت انسان گناه آلود است. 

مثال :فکر کنید یک عقرب را بگیریم و در جایی نگهداری کنیم و همه انجیل را باالی سرش بخوانیم، همچنین تمام تورات 

و همه کتاب های مذهبی دیگر را هم بخوانیم، سپس از او خواهش کنیم : عقرب جان قربونت برم نیش نزن دیگه مردم 

دردشون میگیره، سّم تو پخش میشه وکشنده اس !، ولی به محض این که آزاد شود دوباره نیش میزند! چرا؟ چون 

ذاتش این هست. یک مثل هم داریم که میگوید : )نیش عقرب نه از سر کین است بلکه اقتضای طبیعتش این است(. 

پس با مذاهب و مجازات و قانون ، عقرب درست نمیشود، ولی اگه طبیعتش را عوض کنیم ، خودش دیگر نیش نمیزند! 

خدا طبیعت ما را عوض کرده و این آن معجزه ای هست که عیسای مسیح با سکونت روح القدس در ما ایجاد میکند 

و طبیعتی نو و زندگی تازه به ما می بخشد اما  مذهب توان این کار را ندارد.  

پنجمین برکت: اطمینان به زندگی ابدی هست عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 	 آیه ۵	 میگوید تا هر که . 	
به من ایمان آورد حیات جاودان داشته باشد و در یوحنا فصل 	 آیه ۶	 خدا میگوید هرکه به پسر من ایمان بیاورد 
هالک نمی شود بلکه حیات جاودان را بدست میارود.  ولی در مذاهب دیگر هیچ اطمینانی از نجات وجود ندارد. 
میگویند اگر توبه کنی شاید خدا تو را ببخشد و اگر آدم خوبی باشی شاید به بهشت بروی؛ اما در اول یوحنا فصل ۵ 
آیه 		 کالم خدا میگوید: اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید تا بدانید که از حیات جاودان برخوردار 
هستید. نمیگوید خواهید داشت! ؛ فکر کنید به فرودگاه رفته اید ، شما اطمینان دارید که هواپیمای شما به مقصدی 
که به شما وعده داده شده ،خواهد رفت. این اطمینان از نجات و حیات جاودانه، که مقصد سفر ما و هدیه خدای پدر 

برای فرزندانش هست و چه معجزه بزرگیست اینکه ما اطمینان داریم در ملکوت همراه او هستیم.

 این پنج برکت بزرگ و منحصر به فردی است که فقط مسیح وعده انجامش را داده و توانایی انجامش را دارد و ما به 

این دلیل هست که به حیات در مسیح افتخار می کنیم. پس در این درس متوجه شدیم ، در مسیح چه داریم که به 

دوستانمان بدهیم و این دقیقا همان خبر خوشی هست که برای ما بسیار اهمیت و ارزش دارد . بشارت ،اعالن خبر 

خوش نجات است به کسانی که مسیح را نمیشناسند و ما اگر آنها را دوست داریم باید با اعالن این خبر خوش، آنها 

را در آنچه دریافت کرده ایم سهیم کنیم.



گفتگو : ۱۰ دقیقه 	
در این بخش میتوانید نوجوانان را در گروه های چند نفره تقسیم کنید و آنها در گروه ها به سواالت پاسخ داده و در نهایت 

یک نفر به عنوان  نماینده، نقطه نظرات را با سایرین به اشتراک بگذارد.

آیا چیز خاصی در زندگیتان با مسیح دارید که با افتخار آن را به دوستانتان هم هدیه بدهید؟. 	

آیه حفظی : 	 دقیقه 	
از نوجوانان بخواهید که آیه زیر را به مدت ۵ دقیقه به صورت انفرادی خوانده و حفظ کنند. سپس به صورت داوطلبانه 

با صدای بلند از حفظ تکرار کنند.

و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده، و این حیات در پسر اوست. آن که پسر را دارد، حیات دارد 

و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست. 

اول یوحنا ۵ : ۱۱ -۱۲ 

قدم عملی :  	
در جلسه نوجوانان اتاق یا مکانی برای تعمق و دعا انتخاب و طراحی کرده و تابلو یا تخته ایی در آنجا قرار داده شود تا 

نوجوانان بتوانند از آن استفاده کنند. برگه ایی به هر نوجوان بدهید و سپس از او بخواهید که قدم عملی زیر را انجام 

دهد. خیلی عالی میشود که سرودی بی کالم در حین انجام قدم عملی پخش شود.

پیشنهاد : مربی عزیز در این مجموعه پیشنهاد میشود که تک تک قدمهای عملی هر هفته را از نوجوانان پیگیری کنید که 

آیا در حال انجام آن هستند یا خیر.

ابتدا هر کس در گوشه ایی تنها بشیند ودر دعا از خداوند بخواهد که در این قدم عملی او را یاری کند و شخصی . 	
که باید خبر خوش نجات را بشنود را به او نشان دهد.

سپس یک دوست فارسی زبان غیر ایماندار  )ترجیحا هم جنستان( در اطراف خود انتخاب کنید ، این دوست باید . 	
در نزدیک شما باشد، مثال همکالسیتان 

آنگاه نام دوست خود را در جلسه نوجوانان بر روی کاغذ نوشته و در تابلو یا تخته اعالنات قرار دهید.. 	

لطفا تابلو و اسامی انتخاب شده  را تا پایان مجموعه در مکان دعا قرار دهید.. 	

حال در حضور خداوند عهد ببندید که تا هفته آینده برای آن شخصی که نام او را در تابلو قرار دادید متعهدانه دعا . ۵
کنید ) موضوع دعا برای دوستتان : مالقات خدا با او و آماده شدن قلب او برای شنیدن خبر خوش (

میتوانید آالرم ساعت خود را تنظیم کنید و هر روز برای آن شخص تا جلسه بعدی نوجوانان دعا کنید.. ۶

بازی : 	۱ دقیقه 	
در اختیار مربی

 پیشنهاد : فرشته بازی 
 در یک سری کاغذ اسم بچه ها را جداگانه بنویسید و هر کس یک اسم بردارد و در طول هفته به عنوان فرشته آن 

شخص او را محبت کند )با یک آیه، الکتابی، یک هدیه کوچک و...(.


